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2015. december 7-től 13-ig iskolánk részt 
vett egy világszintű informatikai ese-
ményen, a Kódolás Óráján. A Kódolás 
Órája egy egyórás foglalkozás, melynek 
célja, hogy a résztvevőket bevezesse a 
számítástudomány alapjaiba, és hogy el-
oszlassa a kód homályát, és megmutassa, 
hogy bárki megtanulhatja az alapokat. 
A világon összesen 198473 iskola vett 
részt, melyből 265 magyar intézmény, és 
ezek közül egy volt a mi gimnáziumunk. 
A hét folyamán a programban az infor-

matikát tanuló diákjaink vehettek részt, 
és élvezhették a játékos programozás 
alapjait megismertető alkalmazásokat. 
A feladatok végrehajtása után lehetőség 
volt önálló kis játékok megírására is, eb-
ből egy megtekinthető iskolánk hivata-
los facebook oldalán is. Iskolánk Hour of 
Code hete alkalmából meghívtunk a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolából  egy 
3.a osztályos kis csapatot is, iskoláink 
együttműködése céljából.  

Tariné Dudás Marianna

Kódolás órája a Baktayban

Mint ahogy az már a Baktayban szo-
kás, a szombati munkanapokat nem 
szokásos tanítással, hanem egyéb más 
programokkal töltjük. Nem volt ez 
másképp december 12-én sem. Ezen 
a napon, ahogy hivatalosan mondják: 
speciális tanítási nap keretében ter-
mészettudományos projektnapot szer-
vezetek az iskola Diák Önkormányza-
tos tanulói és a tanári kar. 
Több, a témával kapcsolatos progra-
mon vehettünk részt. Első körben két 
előadót hallgathattunk meg, Kurali 
Anikót, az MTA zoológusát, aki ké-
pekkel színesítve mutatta be az egyik 
expedíciót, amiben részt vett, a hon-
durasi dzsungelben. Ezután egy ne-
ves barlangkutató, a Földtani Intézet 
szakembere, Leél-Őssy Szabolcs me-
sélt a budai barlangrendszerek érde-
kességeiről. 
A napnak bizony volt tétje is, mert 
részt vehettünk egy négyfordulós 
pontgyűjtő versenyen. A hagyomá-
nyostól eltérően most nem a 15 osz-
tály küzdött egymás ellen, hanem a 
baktays fiúk és a baktays lányok. 4 
helyszín, 4 téma: fizikából különfé-
le kísérletek, kémiából tisztítószerek 
vizsgálata, földrajzból egy izgalmas 
kvíz, míg biológiából fűszer, gomba 
felismerés. Röviden ezek voltak a fel-
adatok.

Pihenésképpen újból egy előadás kö-
vetkezett, amit rendhagyó fizikaórá-
nak is hívhatnánk. A Fizibusz program 
keretében Tóth Pál tanár úr abszolút 
nem mindennapi fizikai kísérleteket 
mutatott be, bevonva a közönséget. 
Láthattuk, hallhattuk az elektromos-
ság és a hélium vicces oldalát is. 
A nap zárásaként fakultatív progra-
mok órája következett. A diákok jó 
előre kiválaszthatták, melyik két fa-
kultatív programon szeretnének részt 
venni. Volt boncolás, ásványkiállítás, 
természetfilm vetítés, kémiai- és fi-
zikai kísérletek, interaktív előadás a 
fenntartható fejlődésről, izmokat be-
mutató és megmozgató program, acti-
vity játékszoba természettudományos 

témakörből, és még állatbemutató is, 
élő állatokkal. 
Azt gondolom, hogy egy nagyon vál-
tozatos és érdekes programot sikerült 
összeállítania tanárainknak és dököse-
inknek. 
Idén kivételesen voltak vendégdiákja-
ink is, a Dunaharaszti Diáktanács
szervezésének segítségével. Minden 
dunaharaszti általános iskolából részt 
vett 10 diák a rendezvényen. Így ki-
csit beleláthattak, milyen is egy ilyen 
Baktays projektnap. Reméljük ők is 
jól érezték magukat.
Mint azt már említtettem, a napnak 
volt tétje, de hogy a nyertes mit kap 
majd, azt mi sem tudtuk. Végül ki-
derült, kiknek sikerült több pontot 
összegyűjteniük. Idén a fiúk győztek, 
akik egy témazáró dolgozatoknál fel-
használható plusz pontot kaptak, ami 
hasznos lehet, mondjuk, ha a négyes-
hez csak egy pont hiányzik. A lányok-
nak sem kell szomorkodniuk, mert a 
legközelebbi projektnapon alkalmuk 
lesz revansot venni a fiúkon, a márci-
usi diáknapon, ahol az időutazás lesz 
a téma.
 Bízom benne, hogy akkor is sikerül 
majd legalább ilyen mozgalmas és 
programokban gazdag napot szervez-
ni.     
                            Nagy Bálint 9. b
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A könyvtár az a közösség számára, mint 
ami az ember számára a család. Erőtér. A 
közösség kultúrájának, a kultúra megerősí-
tésének, megújításának helyszíne. A könyv-
tár nem eszköz, hanem a fenntartó közösség 
tudás-transzferpontja. Olyan színtér, mint 
amilyen színtér a gyermek számára a család. 
A család nem eszköz a gyermek nevelésében, 
hanem az emberré válás feltétele. A csa-
lád erőtere, szellemisége formálja emberré a 
benne felnövekvőt, tartja meg méltóságában 
a felnőttet és övezi megtartó szeretetével az 
eltávozni kényszerülőt. Család híján elvész az 
ember lába alól a talaj, sőt maga az ember 
is elveszhet, járjon bár életútja akármely sza-
kaszában is. A könyv nem eszköz a közösség 
életében, hanem teremtett érték, kulturális 
entitás. A könyvtár pedig olyan ereklyék tára, 
amelyek erővel bírnak, amelyek az ősgyöke-
rekig vezetik vissza az adott közösség létét, 
amelyek múltat, tudást, tartást, gyógyulást, 
örökséget adnak a közösségnek a legkisebbtől 
a legnagyobbig. A könyvtár küldetése, hogy 
segítse ezt a folyamatot. Ahogy a család is 
segíti az egyént egész életútján, sőt nemze-
dékeken át. A könyvtár mindenre választ 
ad, csak jól kell kérdezni, és ez a mi szolgá-
latunk - segítünk Önöknek.(1997. évi CXL. 
törvény.) Örömmel újságoljuk Kedves 
Olvasóinknak, hogy a fenntartó, Du-
naharaszti Város Önkormányzata in-
gyenessé tett a beiratkozást a könyvtá-
ri részlegbe. 
A brit könyvkiadó, a Folio Society nemrég 
arról szavaztatta meg olvasóit, hogy mely 
könyveket tartják az emberiség legfontosabb 
köteteinek. Íme a top tíz, a BBC beszámolója 
szerint:
Biblia 37%, A fajok eredete (Charles Darwin) 
35%, Az idő rövid története (Stephen Haw-
king) 17%, Relativitás (Albert Einstein) 15%, 
1984 (George Orwell) 14%, Principia Mat-
hetaica (Isaac Newton) 12%, Ne bántsátok 
a feketerigót! (Harpeer Lee) 10%, Korán 9%, 
Nemzetek gazdagsága (Adam Smith) 7%, A 
kettős spirál (James D. Watson) 6%

 Mind a tíz mű megtalálható könyvtárunk-
ban és kölcsönözhetők is.
A könyv - és a film,- a hanglemez is – olyan
értéket közvetít, amelyet nem közvetíthet 
semmi más, olyan tudást hordoz, amely nem 
ismerhető meg csak az írott, a hangzó, és a 
képi kultúraközvetítő által. 
Kérjük, olvassák el könyvtári ajánlónkat, 
amelyet a mi könyvtárunk toplistás kiadvá-
nyainkból (hangos,-könyv, film, zene) válo-
gattunk :

Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyere-
kek: Bukfenc és Jeromos a tudomány 
szolgálatában, könyv: Budapest, Libri, 
2012 

A világhírű etológus kedvencei a kutyusok és 
arról ír, hogy akinek volt már hosszabb ideig 
kutyája, és azt nem láncon tartotta, az tud-
ja, hogy ezek az állatok egészen különleges 
módon ragaszkodnak gazdáikhoz. E feltétel 
nélküli ragaszkodás oka az - állítja Csányi 
Vilmos-, hogy a kutya háziasítása során az 
emberhez sok tekintetben hasonló „elmebeli” 
tulajdonság birtokába jutott. A kutya termé-
szetes környezete ugyanis az emberi közösség, 
a domesztikáció során a hozzánk vonzódó, az 
emberi kommunikációt legjobban megértő, a 
szociális viszonyainkhoz leginkább alkalmaz-
kodó állatok utódait tenyésztettük tovább. 
Csak az a kutya teljesíthet jól, amelyik a gaz-
da igényeit könnyen megérti és a viselkedését 
hozzánk igazítja. Példának okáért  egy csa-
ládi környezetben élő átlagos eb legalább 40-
50 kifejezést megért, és ezért teljesíti gazdája 
parancsait, sőt – a szerző szerint - él-hal érte, 
átveszi a gazda lelkiállapotának változásait, 
sőt még utánozni is igyekszik „mesterét”. A 

tudományos igényességgel megírt, ugyanak-
kor érthető nyelvezetű mű olyan meggyőző-
en, humorosan és szeretettel beszél az „ember 
leghűségesebb barátjáról”, hogy akinek még 
nincs házőrzője szinte rögtön szeretne – leg-
alább – egyet. Különösen a gyermekekre és 
a magányosan élőkre hat pozitívan egy ilyen 
remek háziállat szerető jelenléte. (Tóth Mari-
anna könyvtáros)
Agymanók – amerikai, szinkronizált, 
91 perces DVD

A Pixar megint nagyot alkotott! Egy olyan 
filmmel rukkolt elő, amely mindenféle érzel-
met képes kiváltani nemcsak a gyerekekből, 
de a felnőtt korosztályból is! A főszereplő egy 
11 éves kislány, Riley, akinek az életét – szüle-
tésétől fogva – a fejében „élő” 5 figura - Derű, 
Bánat, Harag, Undor, Majré – „ténykedé-
sén” keresztül látjuk. Ezek az alapérzelmek 
mindenkiben megtalálhatóak, s váltakoznak 
különböző intenzitással, attól függően, hogy 
milyen helyzetbe kerülünk. Riley éppen ne-
héz út előtt áll, mivel elköltöznek szeretett vá-
rosukból egy nagyvárosba. Új ház, új osztály, 
új körülmények, amelyek inkább kesergésre 
adnak okot, mint örömre. De ezt Derű nem 
hagyhatja annyiban, mivel Ő mindig arra 
törekszik, hogy Riley boldog és elégedett le-
gyen! Az irányítás azonban korántsem köny-
nyű, mert bizonyos érzelmek sokszor túlteng-
nek rajtunk, így Derű is nehéz választás elé 
kerül. A film képi világa egyszerűen lenyűgö-
ző, ahogy az „Agymanók” személyisége is. A 
párhuzamos világ, ahová futószalagon érkez-
nek az „emlékgömbök” egyszerre félelmetes 
és káprázatos, mintha egy újabb „Csodaor-
szágba” érkeznénk, ahol mindenféle érdekes 
teremtmény lakozik, például Bing-Bong, a 
rózsaszínű vattacukor elefánt. Mindezek elle-
nére ez a film nem egy habkönnyű mese, nem 
lehet rajta nagyokat kacagni, mégis egy olyan 
pluszt ad a nézőnek - gyereknek, felnőttnek 

Városi Könyvtár
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egyaránt -, ami elgondolkodtat, drámai és 
felnőttes, absztrakt fogalmi gondolkodást igé-
nyel. A besorolása szerint 6 éves kortól aján-
lották, de szerintem 8 éves kor alatt nem ért-
hető a gyerekek számára, sőt inkább a 10 éves 
kort tartom a legmegfelelőbbnek. A film meg-
tekintése után úgy éreztem magam, mint akit 
„gyomorszájon” vágtak, annyira megérintett 
a mondanivalója: a felhőtlen gyermekkor el-
múlása mégiscsak gyászos dolog! (Bajnok Éva 
könyvtáros)
Dragomán György: Oroszlánkórus – 
CD hangoskönyv

Dragomán György 1973-ban született Ma-
rosvásárhelyen, író, műfordító. A fehér király 
című regénye eddig több, mint 30 nyelven 
jelent meg. Három regénnyel a háta mögött 
– az elmúlt 13 évben született novelláiból 
válogatott össze egy kötetre valót, amely sok 
hangon szól, szenvedély és vadság tüzeli, és 
minden novellájában ott egy regénynyi titok. 
Az Oroszlánkórus a bátorság könyve. Törté-
neteit a ritmus élteti, az elbeszélések szereplői 
zenével győzik le a félelmet és a gyászt, meg-
tanulnak erőt venni a szerelem és a sóvárgás 
fájdalmán. Minden mondatban ott lüktet a 
zene, szól a dzsessz, a latin ballada, a kőke-
mény heavy metál vagy a bécsi újévi kon-
cert keringője, dübörög a manele és a koreai 
csajpop, kihangosodik a szívverés vagy a futó 
lábak dobogása. A lendületes történetekben 
a zene esélyt ad az ellenállásra, segít abban, 
hogy vállaljuk a sorsunkat, gyerekek legyünk 
a felnőttek között, vagy otthont keressünk egy 
idegen országban. A novellákat Für Anikó és 
Anger Zsolt avatott tolmácsolásában hallgat-
hatjuk meg. (Bajnok Éva könyvtáros)
Adele: 25 – CD hanglemez
10 szeres Grammy-díjas énekesnő 4 év pihenő 
után jelentkezett új albumával, amelyet mind 
a szakma, mind a rajongók nagyon vártak. 
A 25 című album óriási sikere után nagyon 
nehéz helyzetbe került Adele azzal, hogy 

magasra tette a mércét, amelyet nem biztos, 
hogy túl lehet szárnyalni. Az eddigi fiatalos 
vagányság helyére most egy megfontoltabb 
hangzásvilág érkezett, amelynek a dalai a 
kezdeti felületesség miatt kevésbé tűnhetnek 
annyira karakteresnek. Az anyaság is való-
színűleg hatással volt a dalokra, amelyek kö-
zött vannak, hogy azóta slágerré váltak, mint 
például a Hello című és vannak olyanok is, 
amelyek inkább csak bizonyos hallgatóknak 
lett/lesz a kedvencük. Az érzékenyebbek pe-
dig nyugodtan készítsenek maguk mellé zseb-
kendőt! Összességében egy jól hallgatható, 
kellemes hangzású zenét hozott össze a még 
most is nagyon fiatal énekesnő, akit egyfaj-
ta csodaként tartanak számon. (Bajnok Éva 
könyvtáros)

A mi szép városi könyvtárunk mind a kölcsön-
zés, mind az elmélyült tanulás-kutatás, mind 
más típusú közkönyvtári rekreációs progra-
mok - időszaki kiállítások, író-olvasó találko-
zók, csoportos foglalkozások (biblioterápia, 
kézműves foglalkozás) -, mind a társadalmi 
találkozók tereit is biztosítja. A könyvtár mel-
lett álló könyvtároló könyvszekrény va-
lóságos találkozóhellyé vált. Kedves olvasóink 
számolnak be arról, hogy milyen érdekes be-
szélgetések színhelye ez a ki könyvkuckó itt a 
város szívében. Mindamellett sokan cserélnek 
itt gondolatot és olvasnivalót egymással, vagy, 
akadnak mások olyan kiadványra, amelyet 
nem találtak meg egy könyvesboltban sem.
Biblioterápiás foglalkozásra várjuk a 
könyvbarátokat, ugyanis a könyvek megnyug-
tató és vigasztaló szerepe elmélyíthető és még 
inkább kamatoztatható azáltal, ha megte-
remtjük a lehetőséget az olvasóknak, hogy az 

olvasottakról megoszthassák a gondolataikat, 
az asszociációjukat, a véleményüket. A közös 
élményt úgy tekinthetjük, mint olvasás általi 
gyógyulást. A biblioterápia során a könyv-
táros kijelölt olvasmányok és szempontok 
által nyújt segítséget a személyes problémák 
megoldásában. Az olvasmány azért gyógyító 
hatású, mert az olvasó a történetet önmagá-
ra vonatkoztatja, és általa megtalálhatja a 
lehetséges válaszokat belső problémáira. Az 
érdeklődőket előzetes egyeztetéssel várjuk te-
lefonon: 06-70-491-2509 vagy e-mailen: toth-
marianna@dhbiblio.hu. A program, ahogy 
mindegyik, ingyenes.
2016 februárjában Mini Galériákban 
az 1998 óta könyvtárunknak adomá-
nyozott alkotásokat tekinthetik meg, 
amelyeket helytörténeti gyűjteményünkben 
őrzünk. E kiállítással tisztelettel köszönjük 
meg a szép gesztust, amellyel ezek az alkotók 
gazdagították Dunaharaszti közösségét. 
Február 11-én 10-12-óráig lesz a babaol-
vasó a könyvtárban, a Dühöngő. 16-18-órá-
ig a Játékdélután. 
Február 18-án 18 órától könyvbemutatót 
tart Lóczy István az Imedias Kiadótól. A 
svábok bejövetele című, 1913-ban megjelent 
dokumentum most jelent meg először magyar 
nyelven. Az érdekesnek ígérkező, és ritkaság-
nak számító kötet megvásárolható lesz az est 
folyamán.

Előzetes terveink: 
Márciusban a Napsugár óvoda „művész-
palántái” kiállítással készülnek a kikeletre.
Áprilisban Gellér Erzsébet tárlata várja az 
érdeklődőket.
Könyvtárunkban április 7-én a helyi költő, 
Róna J. László estjével és könyvbemutató-
jával kezdetét veszi a Költészet napjának 
városi ünneplése, amely a Művelődési Ház-
ban és a Laffert Kúriában többféle művészeti 
műfaj bevonásával teljesedik ki.
Májusban a Művészetbarátok Köre új 
műfajú és témájú műveikből válogatnak a 
könyvtári Mini Galériába.

Szeretettel várják az érdeklődőket a Dunaha-
raszti Városi Könyvtár munkatársai!
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A képviselő-testület Knapp Tibor indítványá-
ra napirendre vette a betelepítési kvóta elleni 
tiltakozást. Kücsön Sándor hozzászólásában 
jelezte, hogy ezzel nem ért egyet, mert ez nem 
helyi probléma. Eddig nem volt gyakorlat az 
országos ügyek behozatala a testületi ülésre, 
mondta. Beszéljenek akkor az oktatási rend-
szerről, az egészségügyről, a megfagyott em-
berekről, tette hozzá. A kérdést napirendre 
vették, majd annak tárgyalása során Kücsön 
Sándor kifejtette az MSZP álláspontját a kér-
désben. A dublini rendszerrel – a menekültek 
Magyarországra visszaküldésével - ők sem 
értenek egyet, a már itt lévők szétosztását 
támogatják, ez 2000 menekült letelepítését 
jelentené nálunk, 2 év alatt. Új szabályozásra 
van szükség, szabad, egységes Európa kell, 
nem kerítések.

A testület a szavazás során kiállt a kvóta-
rendszerrel szemben. Kücsön Sándor indítvá-
nyára szintén napirend előtt tárgyalták a Rá-
kóczi-ligeti kisposta ügyét. Dr. Szalay László 
polgármester elmondta, hogy az országgyűlé-
si képviselőnk, Pánczél Károly segíteni próbál 
az ügyben, és közbenjárt a Miniszterelnöksé-
gen. A posta vezetése még nem jelzett felénk. 
Kücsön Sándor közölte, hogy január 27-én 15 
órakor újabb demonstrációt tartanak a bezá-
rásra ítélt postánál. Kérte a testületet, hogy 
álljon ki az ügy mellett, egységesen. Knapp 
Tibor jelezte, hogy nem tudott ugyan ott len-
ni az első tüntetésen, de támogatja az ügyet, 
olyannyira, hogy felkereste Pánczél Károlyt, 
aki aztán lépett a miniszter – Lázár János 
– felé az ügyben. Megjegyezte ugyanakkor, 
hogy a demonstráció átment kormányellenes-
be, és ez nem jó. Ezt Fényes István és Kücsön 
Sándor cáfolták, majd Kerekes Gabriella je-
lezte, hogy még többen is lettek volna, de sok 
idős ember nem tudott eljönni. 
A testület a szavazás során egyhangúlag ki-
állt a posta megmaradása mellett.
Ezt követően dr. Szalay László polgármester 
beszámolt az előző ülés óta történtekről: 
1. Tomajmonostora polgármestere, Fazekas 
Szabolcs segítséget kért Önkormányzatunk-
tól, hogy segítsünk a helyi iskola fenntartá-
sában tűzifa vásárlással, melynek összege 
640.000,- Ft. Intézkedtem, hogy a polgár-
mesteri tartalék terhére utalják el az összeget 
Tomajmonostora község részére.
2. A tornacsarnok engedélyezési terveinek két 
építési ütemre bontását és a kiviteli tervek 
készítését megrendeltük, annak érdekében, 
hogy a DMTK be tudja nyújtani a 2. ütemre 
is a TAO pályázatát és az első ütem kivitele-
zési pályáztatása lebonyolítható legyen. 
3. A Dunaharaszti Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola Földvári utcai 

és Fő úti épületeiben a folyosók és közös terek 
festési munkái elkészültek.
4. A Baktay Ervin Gimnázium közlekedő te-
rületein befejeződött a lábazatburkolás. 
5. A Dr. Pósta Sándor utca HÉV felőli végén 
a biztonságos közlekedés érdekében a vízel-
vezető rendszer átépítésére, padkaszélesítésre 
került sor, valamint a pályatest töltés mellett 
védőkorlátot fogunk kihelyezni.
6. A Piramis Áruházzal szembeni, újonnan 
kialakított buszmegállóba felépítményt he-
lyezünk ki.
7. Az egyirányú utcákban a behajtani tilos 
táblákra a „kivéve kerékpárral” kiegészítő fel-
iratok folyamatosan kihelyezésre kerülnek.
8. Birtokháborítás megszüntetése tárgyában 
a felek a pert szüneteltetik addig, amíg az 
Önkormányzat a Kaltenecker József által 
megjelölt helyen a területe megközelítéséhez 
szükséges átjárást biztosítja, ezt követően a 
per megszűnik.
9. A februári testületi ülés 29-e helyett 2016. 
február 25-én (csütörtökön) 14.00 órakor lesz, 
mert a költségvetési rendelet elfogadását sza-
bályozó jogszabály elfeledkezett a szökőévről.
A képviselő-testület 2019. január 31-ig meg-
hosszabbította a DV Kft. ügyvezető igazga-
tójának, Janák Farkasnak a megbízatását. 
A város költségvetésének második olvasatát 
tárgyalva több képviselő is – Kücsön Sán-
dor, Hajdu Zsolt, Knapp Tibor, Fényes Ist-
ván – is elégedettségét fejezte ki, mondván, 
hogy korrekt, konszenzusig tárgyalt anyag 
van születőben. Pethő Zoltán jegyző jelezte, 
hogy több normatívát kaptunk, mint amire 
számítottunk, ebből a pénzből informatikai 
fejlesztéseket hajtunk végre az iskolákban. A 
képviselők jóváhagyták a gazdasági szervezet-
tel nem rendelkező intézményekkel kötendő 
megállapodást, valamint azokat a megállapo-
dásokat, amelyek a nemzetiségi önkormány-
zatokkal való kapcsolatot szabályozzák. Mó-
dosították néhány ponton az önkormányzat 
SZMSZ-ét, és elfogadták a Területi Gondozá-
si Központ szakmai programját. Rendelkez-
tek a Bezerédi utca és a Temető utca sarkán 
lévő terület belterületbe csatolásáról, majd 
egy Ráday utcai (M0 autópálya melletti) in-
gatlanrész eladásáról. 
A következő napirendi pontban három ön-
kormányzati ingatlan – Evezős u. 8. és 22., 
Kerkai sétány 5283/2. hrsz. – eladása került 
sorra. Dr. Szalay László és Pethő Zoltán a bi-
zottsági ülések történéseit felidézve elmond-
ta, hogy az Evezős u. 8. esetében sikerült a 
vevőjelölttel egy magasabb árat elfogadtat-
ni (18.000 Ft négyzetméterenként), míg az 
Evezős u. 22. eladását nem javasolták a bi-
zottságok, mivel az önkormányzati tulajdonú 
kempinggel közvetlenül szomszédos, így azzal 

esetleg összevonható lenne. Kücsön Sándor 
jelezte, hogy ő tartózkodott az üléseken, de 
ezekkel a változtatásokkal már elfogadható 
számára az előterjesztés. Kerekes Gabriella el-
mondta: a DV Kft. felügyelő-bizottsága nem 
támogatja az eladásokat, mert nem látnak 
terveket a Duna-partra vonatkozóan. Pethő 
Zoltán emlékeztetett, hogy a költségvetésben 
15 millió forint bevételi előirányzat szerepel 
ingatlanok eladásából. Gerber Ferenc szerint 
a templom mögött korábban is volt már rossz 
döntés, gondolni kell gyermekeink Harsztijá-
ra is. Knapp Tibor sem támogat olyan dön-
tést, ami a Kis-Dunánál telekeladásról szól. 
Andrásik Sándor javasolta, hogy az eladást 
hirdesse meg az önkormányzat. Dr. Szalay 
László közölte, hogy neki ez nincs ellenére, 
bár a jogszabályok 25 millió forint alatt ezt 
nem teszik kötelezővé. Fényes István egyet-
értett Gerber Ferenc véleményével. Horváth 
Jenő aggodalmát fejezte ki, hogy a Kerkai sé-
tányon történő eladással az utca meghosszab-
bodhat, és ez újabb telkek kialakulásához ve-
zethet. Dr. Szalay László megnyugtatta, hogy 
ez Natura 2000-es terület, tehát védett, és ez 
a testület nem fog ott utcát nyitni.
A képviselők végül úgy döntöttek, hogy az 
Evezős u. 8. számú ingatlant eladják, az Eve-
zős u. 22.-t azonban nem értékesítik, mint 
ahogy a Kerkai sétányon lévő telket sem.
A testület döntött arról, hogy pályázatot ír ki 
a 9. sz. háziorvosi körzet betöltésére, április 
15-i határidővel, majd elfogadták a határoza-
tok végrehajtásáról szóló beszámolót, illetve 
az Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság, 
valamint a Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. 
Napirendre került egy előterjesztés az önkor-
mányzati tulajdonú cégek – a hulladék-gaz-
dálkodással foglalkozó Multi-Dh. Kft. és a va-
gyonkezeléssel foglalkozó DV Kft. – esetleges 
összevonásáról. Knapp Tibor felidézte, hogy 
1 éve határoztak arról, hogy majd készül egy 
összevonási javaslat, de ez végül nem készült 
el. Ismeretes, hogy a Multi-Dh. Kft. vesztesé-
ges, a DV kft. nyereséges, és osztalékot fizet 
az önkormányzatnak, amiből tulajdonképpen 
a másik veszteségeit finanszírozzuk. Feltette a 
kérdést, szükség van-e önálló vagyonkezelőre? 
Fényes István ezt nem javasolná, mert ezzel 
elvesztenénk az osztalékot, és ki tudja, az ál-
lam mire készül még a hulladék-gazdálkodás 
területén. A testület nemet mondott végül az 
összevonásra. Utolsó napirendi pontként pe-
dig döntöttek egy pedagógus szolgálati lakás 
kialakításáról és bérbeadásáról.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv 
elkészülte után – természetesen feltesszük a 
honlapra.

Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2016. január 25-i ülése
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Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete pályázatot hirdet háziorvosi állás 
betöltésére, területi ellátási kötelezettséggel, vál-
lalkozási formában az újonnan kialakított 9. kör-
zetbe

Ellátandó lakosságszám: 1480 fő a területi ellátási kö-
telezettség alapján
Pályázati feltételek: Képesítési feltételek: A 4/2000. 
(II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 
feltételek megléte, MOK tagsági viszony. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: 
Csatolandó dokumentumok: részletes fényképes önélet-
rajz, motivációs levél, végzettséget és szakirányú végzett-
séget igazoló okiratok hitelesített másolata, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, házior-
vosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata,  a 
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat megnyerése 
esetén, 15 napon belül benyújtja a működési engedély 
iránti kérelmet. Vállalkozási formától függően az egyéni 
vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 
cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító 
okiratának hiteles másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.04.15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.04.25.
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, vagy személyesen: Dunaharaszti Városi Ön-
kormányzata, 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016.05.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt háziorvosi
Pályázattal kapcsolatos részletes inforció:
06-24/504-450., 06-24/504-405 telefonszámon.

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda Adócsoportja tájé-
koztatja a tisztelt lakosságot, hogy a helyi adórendelet megvál-
tozott. A rendelet – egységes szerkezetben – az Önkormányzat honlapján 
megtalálható. A lakosságot érintő legfontosabb változás a telekadó tekinte-
tében történt, ugyanis csökkentek az adómértékek az alábbiak szerint.
Az adózók részére a telekadó új összegéről 2016. év január-február hónap-
ban határozat, illetve tájékoztatás formájában küld az Adócsoport értesí-
tést. 

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda Adócsoport

A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. alapján 
pályázatot hirdet: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 
- utalás előkészítése, utalás az OTP ELECTRA programon ke-
resztül,
- banki kapcsolattartás,
- pénztár helyettes,
- egyéb pénzügyi feladatok.
A munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés: 
- gazdasági középiskolai végzettség, vagy
- középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, 
banki ügyintézői szakképesítés.
Előny: mérlegképes könyvelői szakképesítés
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles 
másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. március 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15.
A pályázat benyújtásnak módja: Személyesen Gavaldiné Réder 
Henriett gazdasági irodavezető részére, Dunaharaszti Polgár-
mesteri Hivatal 2330 Dunaharaszti, Fő út 152. ügyfélfogadási 
időben.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.
További információt a 06/24 504 – 414 telefonszámon szerezhet.

PÁLYÁZATOK

HELYI ADÓRENDELET VÁLTOZÁS
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Laffert és JAMH programok
A Laffert Kúria hagyományos újévi rendez-
vényével kezdte az évet. Az idei műsor operett 
slágerekkel, már-már a farsangi hangulatot beve-
zető vidámsággal szórakoztatta a nagyérdeműt. 
A szünetben a vendégek ismét koccinthattak a 
polgármesterrel és megtekinthették a város 15-
ik születésnapjára megjelentetett könyv fotóiból 
nyílt kiállítást.
Szintén emelkedett hangulatban, szintén teltház 
előtt, de kicsit „komolyabbra fordítva a dalt” 
Kodály Zoltánra emlékezve ünnepeltük meg a 
Magyar Kultúra Napját. A Vass Lajos Kama-
rakórus Kodály-estje olyan színvonalat hozott 
a kúria dísztermébe, melyre valamennyi rangos 
rendezvényhelyszín joggal lenne büszke. Köszö-
nettel tartozunk a kiváló kórusnak, és vezetőjé-
nek Somos Csaba Liszt-díjas karnagynak. Az 
ünnepi alkalomra a neves zeneszerző életéből 
ellesett pillanatokat megörökítő fotókiállítást nyi-
tottunk meg. A képeket a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Fotótárának gyűjteményéből Gál Vilmos 
főmuzeológus válogatta.
Lapzárta előtt a fiatalok számára rendezett 
időutazásra készülünk a gyorsan népszerűvé vált 
matiné sorozatunkkal, ezúttal is a Magyar Vir-
tuózok szervezésében, a Pro Musica fúvósötös 
fellépésével.
A februári folytatás hasonlóan mozgalmasnak 
ígérkezik. Ugyancsak a Virtuózok muzsikusaival, 
valamint a közönségük előtt ismert színészek – 
Tarsoly Krisztina és Gerner Csaba - fellépésével 
egy vidám komolyzenei farsangot ígérünk, vára-
kozást keltő címmel „Borban az igazság, borban 
a vigasz” és egy kis meglepetéssel. A koncert feb-
ruár 7-én, 17 órakor kezdődik.
Két zenei program között ismét színészóriás lesz 
a kúria vendége február 12-én 18 órakor. Reflek-
torfényben című sorozatunkban Borzák Tibor 
újságíró Huszti Péterrel beszélget, aki ez alkalom-
mal bemutatja tavaly novemberben megjelent, 
Srác a kakasülőn című könyvét.
A csendes vasárnapi klasszikus zene kedvelői 
számára február 21-én a megszokott időben, 
17 órakor folytatódik a Korszakalkotók bérletes 
hangversenysorozata, ezúttal romantikus zene-
darabok csendülnek fel a Bizják Dóra- Zentai 
Károly zongoraművész házaspár és Mohácsi 
Gyula brácsaművész előadásában.
Március 12-én Nagyváradi Erzsébet meghatóan 

szép, lírai Szabó Magda-estjére várjuk a vendé-
geket. Idén először új kezdeményezésként ünnep-
napon hívjuk a közönséget a kúriába, ezúttal 
egy nagyobb szabású kamarakoncertre a húsvét 
alkalmából.
A József Attila Művelődési Házban az új mun-
katársak a régi feladatok teljesítésével kezdték az 
évet. Folyik a már megszokott téli program, a 
tüdőszűrő, megkezdték évi rendes működésü-
ket a házban működő közösségek, az Alkotók, 
a Foltvarrók, a Művészetbarátok és a sakkozók. 
Nyugdíjasaink is elindították klubfoglalkozásai-
kat, próbálnak a tánccsoportok, februártól már 
három színjátszó kör is birtokba veszi a világot 
jelentő deszkákat, és az ulti kör tajgai is újra verik 
a blattot a büfében. A falugazdász is megújult 
környezetben fogadja az ügyfeleket.

Bár idén nagyságrenddel kevesebb lesz a vásár, 
továbbra is biztosítjuk ezt a nem kifejezetten 
kulturális jellegű szolgáltatást, mert az igényeket 
mutatja, hogy januárban is kétszázan is vásárol-
tak egy kurta délelőttön. 
A korai farsang miatt idén lerövidült báli szezon-
ban három rendezvénynek adunk otthont. Még 
januárban volt a farsangi sváb bál, farsang farká-
ban, február 7-én lesz a szokásos farsangtemetés, 
és kicsit az utófarsang jegyében a DMTK sport 
bál. 
További terveink szerint februárban új munka-
renddel várjuk a vendégeket: az iroda hétfőtől 
csütörtökig 10-18, pénteken 10-14 óra között 
tart nyitva. Ezen felül a lekötött helyiségbérleti 
foglalások és rendezvények számára biztosítjuk a 
szolgáltatásokat. Új próbálkozásként februárban 
a hétköznapokon is megnyitjuk a büfét, mely 
majd kávéházként működik nyitvatartási időben 
és rendezvények időpontjában. Megújult a hon-
lapunk, és új közösségi oldalra költözik facebook 
oldalunk is. 
Tavaszi terveinkben első helyen a hagyományos 
asszonybál szerepel, a kérdés az, hogy mikor 

tartsuk? Ebben kérjük nőolvasóink segítségét: 
A böjti időszakban nőnapkor legyen a mulatság, 
vagy húsvét után tartsunk tavaszi asszonybált? 
Lehet szavazni a honlapon, a facebook oldalon, 
várjuk a javaslatot napközben az 531-070-es 
telefonon, de szívesen látunk bárkit, ha szemé-
lyesen mond javaslatot. Segítségként eláruljuk, 
hogy húsvét után tartják a polgármesteri bált, 
az egyházközségi és a székely bált is. De hogy 
a böjti időszakban se maradjunk program hí-
ján, a ligeti egyházközség jótékonysági koncertet 
tervez a templomépítés javára. Tervezünk még 
tavaszra gyermekszínházat is, és természetesen 
megrendezzük a húsvéti játszóházat is, közösen 
megszokott civil egyesületbeli barátainkkal.
Ugyan január 1-től külön vezetésű lett a könyv-
tár és a művelődési ház, de formailag továbbra 
is egy intézmény vagyunk, ezután is segítjük 
egymás munkáját, nagyobb kulturális esemé-
nyekre közös programot, vagy programsorozatot 
is tervezünk. Így februártól a Laffert kávézóban 
is kiállítjuk a könyvtár által tavaly meghirdetett 
fotópályázat képeit. Közösen készülünk a Költé-
szet Napjára is, három egymás utáni helyszínen: 
a könyvtárban irodalmi esttel, a Laffert Kúriá-
ban zenei eseménnyel, a művelődési házban kép-
zőművészeti tárlattal. 
Van feladatunk tehát bőven, és bízunk benne, 
hogy az új felállással, a művelődési intézmények 
közötti összefogással megfelelően, a köz megelé-
gedésére tudjuk szolgálni ezután is a város kul-
turális életét.

Gáll Sándor
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Tejben, vajban fürösztik
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A GYERE-Gyermekek Egészsége 
Program 2016-os téli időszaká-
ban, ha nem is szó szerint tejben, 
vajban füröszti a gyerekeket, de 
a tej, tejtermékeknek, és a tojás-
nak az egészséges táplálkozásban 
betöltött szerepéről tudhatnak 
meg többet a dietetikus szakem-
berektől és a szóróanyagok jóvol-
tából. 

A fiatalkor a fejlődés, növekedés idő-
szaka. Ha sikerül a táplálékkal elfo-
gyasztott megfelelő mennyiségű kal-
ciummal, valamint a kellő testmozgás 
révén erőteljes csontrendszert kialakí-
tani, és a gyermekek étrendjére, fizikai 
aktivitására a továbbiakban is odafi-
gyelni, akkor az időskorban természe-
tes okokból bekövetkező csontlebontás 
kisebb eséllyel okoz fájdalmat, csont-
ritkulást.  Kalcium sok élelmiszerben, 
alapanyagban található, azonban hiá-
ba fogyasztjuk el a szükséges mennyi-
séget, ha nem tud beépülni a szerve-
zetbe. A tej és a tejtermékek gazdagok 
a könnyen és gyorsan felszívódó kalci-
umban, valamint D-vitaminban és tej-
cukorban (laktóz), amelyek elősegíti 
annak hasznosulását a szervezetben. 
A tej édeskés ízét a tejcukor adja, 
amely egészséges emberben a vékony-
bélben egy enzim segítségével lebom-
lik és felszívódik. Van olyan ember, 
akinél ez nem működik, illetve az élet-
kor előrehaladtával, betegségek alatt, 
után is csökkenhet az enzim mennyi-
sége. Ebben az esetben tejcukor-érzé-
kenységről beszélünk, amely a kiváltó 
októl függően lehet tartós vagy átme-
neti állapot. Az egyik megoldás lehet 
a laktózmentes tej, tejtermékek, de 
természetesen a megfelelő kivizsgálás-
sal és dietetikussal történő konzultá-
cióval elkerülhető, hogy ezt az értékes 
élelmiszerünket feleslegesen kiiktassuk 
életünkből. 

A boltban kapható tej zsírtartalma el-
térő, melyet sokszor a csomagolás szí-

ne is jelez. A zsírszegény általában kék 
(1,5%), a közepes zsírtartalmú piros 
(2,8%), a magas zsírtartalmú (3,6%) 
legtöbbször fekete mintás dobozban 
van. Az eltarthatóság szempontjából a 
pasztőrözéssel csak 1-2 napig, az ESL 
(magas hőmérséklet) technológiával 
készült 21 napig, míg az UHT (ult-
ramagas hőmérséklet) tejet még ennél 
is hosszabb ideig, és szobahőmérsék-
leten is el lehet tartani. A hőkezelés 
kisebb-nagyobb mértékben megvál-
toztatja a tej kémiai és fizikai tulaj-
donságait, de érdemleges változás az 
összetevőkben nem történik, viszont 
az esetlegesen jelen lévő betegséget 
okozó baktériumok elpusztulnak. Fon-
tos tudni, hogy a hűtés nélkül tárol-
ható ún. „tartós tej” nem tartalmaz 
tartósítószert! A háztáji gazdaságból 
származó friss tejet csak forralás után 
szabad fogyasztani! Mindenki vásárlá-
si szokásainak és ízlésvilágának meg-
felelőt választhat, azonban lényeges, 
hogy a napi folyadékszükségletünknek 
csak egy része legyen ez a finom inni-
való. Beilleszthető a reggelibe, de akár 
uzsonnára gyümölcsturmix alkotóré-
szeként is ízletes. 

A savanyított tejkészítmények mel-
lett (joghurt, kefir, aludttej) a tejter-
mékek: túró és a sajt is az egészséges 
táplálkozás fontos elemei. A sajtok 
zsírtartalma 10-35% között lehet, 

eszerint sovány (light), félzsíros és zsí-
ros fajtákat különböztethetünk meg. 
Ha keveset mozgunk és súlyunk meg-
haladja a normál tartományt érdemes 
a zsírszegény készítményekből válo-
gatni. A tej és tejtermékek nemcsak 
növelik az ételek kalciumtartalmát, 
hanem élvezeti értékét is fokozzák és 
a hagyományos reggeli vagy vacsora 
mellett a meleg étkezésbe is beilleszt-
hető: csőbensültek, rakott, töltött éte-
lek, saláták komplettálhatók sajttal, 
kiegészíthetők kefires, joghurtos, túrós 
öntettel, sajtmártás, egyéb besamel 
alapú mártások feltétnek sajtfelfújt, 
túrós, sajtos tészta, desszertnek jog-
hurttorta, túrógombóc. 

A tej és tejtermékek kedvező élettani 
hatásai tápanyag-összetételéből adód-
nak. A tej és a tejtermékek fehérjéi 
teljes értékűek és jól hasznosulnak 
számos makro-, mikroelemnek, mint 
pl. a foszfor, kálium, kalcium, nátri-
um, és vitaminnak, mint pl. az A-, C-, 
K és B-vitaminok forrása. A kalcium 
minden életkorban és élethelyzetben 
egy létfontosságú eleme a mindennapi 
étkezésünknek, amelyet legkönnyeb-
ben és leghatékonyabban a tejből és 
a tejtermékekből (joghurt, kefir, túró, 
sajt, író, stb.) tudunk pótolni. Figyel-
jünk a változatosságra és kerüljük a 
szélsőségeket.
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A Magyar Posta számára kiemelten 
fontos, hogy az egyes posták magas 
színvonalon szolgálják ki az ügyfele-
ket, ezért különösen nagy figyelmet 
fordít a modern, kulturált ügyfélterek 
kialakítására. 
Éppen ezért a vállalat Dunaharaszti-
ban az elmúlt 3 évben több mint 60 
millió forintot fordított Dunaharaszti 
1 posta akadálymentesítésére és fel-
újítására. A város postai hálózatá-

nak megújításában fontos lépés, hogy 
2015. december 21-től Dunaharaszti 1 
posta korszerű, modern környezetben 
üzemel, ahol a felújítás során többek 
között az ügyféltér méretét is megnö-
veltük. A posta belső tereinek teljes 
körű átépítését követően Dunaharasz-
ti 1 posta a mai kor követelményei-
nek megfelelő, nyitott pultos környe-
zetben tudja fogadni az ügyfeleket. 
Az új helyszínen is széles körű postai 

szolgáltatási portfólióval várjuk ügyfe-
leinket, ahol a levél-, csomag- és csek-
kfeladás mellett banki és befektetési 
szolgáltatásokat, valamint megtakarí-
tási és biztosítási termékeket is igény-
be vehetnek.

A megújult környezetben is szeretettel 
várjuk ügyfeleinket hétfőtől péntekig 8 
és 18 óra között!

Eg
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Megújult a Dunaharaszti 1 posta

Csapatépítés?A fenti cím szinte mindenki számára 
mást jelent, jóllehet elég egyértelmű 
az eredeti jelentése. Általában mun-
katársi közösségek tréningje ez, hogy 
nagyobb legyen az egymáshoz és a 
céghez való kötődés, és így nagyobb 
hatékonysággal fejlődjön a kenyéradó 
gazda haszna. Van, aki számára nem 
több a csapatépítés, mint egy sárkány-
hajós evezés, utána féktelen tivornya…
Ma egy egészen másfajta csapatépí-
tésről szeretnék írni. Január 3. heté-
ben szerte a világban, így nálunk is 
megtartottuk az ökumenikus (egyete-
mes) imahetet. Több évtizedre nyúlik 
vissza ez a különböző felekezetekben 
élő keresztények egységtörekvési moz-
galma. Az imahét tematikáját évente 
más országokban állítják össze, a helyi 
egyházak képviselői. Az alapgondolat 
mindig ugyan az, a helyi sajátságok 
figyelembevételével keresni a tanúság-

tétel, tanítás, közös hit, közös szol-
gálat útját. Az idei programot Let-
tországban, Rigában állították össze. 
Lettországról, de az egész Baltikumról 
is érdemes annyit tudni, hogy nagyon 
megszenvedték a szovjet időket, ami-
kor részei voltak a birodalomnak. A 
sok nyomorúság és fájdalom okozta 
sebekért ma is nehéz megbocsátani. 
A változást a birodalom széthullása 
hozta, újra szabadok lehettek a balti 
államok. Az ő rendszerváltásuk sokkal 
nehezebb volt, mint nálunk. Az egy-
házakra különös felelősség hárult. Meg 
kellett mutatniuk a társadalom szá-
mára, hogy csak a kiengesztelődés és 
megbocsátás lehet járható út a jövőre 
nézve. A felszabadulás öröme, és a kö-
zös út keresésének felelőssége átlengte 

az imahét programjait. Péter apostol 
első leveléből vették a mottót: „Arra 
hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit 
hirdessük!” Ebben a lelkületben ta-
lálkozhattak egy egész héten a külön-
böző felekezetekből érkezők. Hitelesen 
éltük meg azt, hogy itt helyben is ke-
resni kell a testvériséget, a közös utat. 
Jó megbecsülni egymás értékeit, jó 
tudni, hogy a különbözőségeinkkel is 
egymást, és remélem, a várost is gaz-
dagítjuk. A széthúzó, farkastörvényű 
világban olyan jó, hogy más szempon-
tok is lehetnek. Az egyházak őrzik az 
értékeiket, és szeretnék a maguk mód-
ján segíteni az embereket, jó szóval, 
megértéssel, megbocsátással. Csapat-
építést írtam a címben, kicsit változ-
tatok, mert igazán a „csapatépülést” 
éltük át. Nem egyszerűen építettünk, 
hanem épültünk Isten szeretetéből!

Varsányi Ferenc
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Hidraulika tömlő-, 
gyártás, javítás 

Bugyin 

a Kovács Műszaki Boltban

2347 Bugyi, Kossuth L. u. 35.

Képzett, tapasztalt személyzet, 

nagy árukészlet, kedvező árak!

06-30-475-9229

06-30-301-7112
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Egy kis lazítás
Itt a tél és a hideg, a külső moz-
gási lehetőségek csökkennek. Ép-
pen ezért mentünk el ismét korcso-
lyázni Szigetszentmiklósra. Fedett 
hely, zene és jó hangulat. Hamar 
belejöttünk a korizásba, kiderült, 
nem felejtettük el  tavaly óta. Jót 
fogócskáztunk, sokat segítettünk 
egymásnak Biztattuk a kezdőket. 
Hamar elszaladt az a másfél óra. 
Nagyon jólesett a mozgás, a friss 
levegő. Már várjuk a következő al-
kalmat. 
    7.b osztály 

Korcsolyáztunk

A versenylehetőségeket tekint-
ve is nagyon színes volt az első 
félév. Bárki találhatott alkal-
mat – akár humán, akár reál 
beállítottságú tanuló, vagy a 
sport valamely területén tehet-
séges gyerek – megcsillogtat-
hatta tudását. Friss élmény:  A 
napokban a területi mesemon-
dó versenyen Taksonyban egy 
kellemes délutánt tölthettünk 
el a kis mesemondók körében. 
Igazán csak azt sajnáltam, 
hogy nem hallgathattam meg 
a többi korcsoport indulóit is. 
Szeretnénk köszönetet mon-
dani mind a felkészítő kollé-
gáknak, mind a szorgalmas 
diákoknak és az őket támogató 
szülőknek az eredményekért.
A következő tanulók szereztek 
városi vagy területi versenyen 
dobogós helyezést:

Petőfi szavalóverseny
1-2.évfolyam
1.hely:  Lőrincz András 2.c
3-4.évfolyam
2.hely:  Rácz Péter  3.b
3.hely:  Serfőző Bence  4.a
különdíj: Hague Róbert  3.a

különdíj:  Srej Lara  4.a
Kortárs délegyházi szavalóverseny 
3-4. évfolyam
3. hely: Serfőző Bence 4.a

Kiskun Farkas szavalóverseny
I.hely: Tóth Hanna  2.b
II.hely:Hague Róbert 3.a
III.hely: Farkas László Máté 2.b
II.helyÍ: Rácz Péter 3.b

Határtalanul
I.hely: Serfőző Bence 4.a
III.hely: Itzelberger Pál 4.b
IV.hely: Schneider Richárd 5.b
IV. hely: Hermann Hanna 8.a
V.hely:  Horváth Barnabás 8.a

IV.hely: Lehel Réka 6.b
Egészséges életmód területi 
verseny
III.hely: Törperős csapat 3.a
Hague Róbert, Lichstenstein Fló-
ra, Miskolci Noel, Rosta Botond

Bólyai Matek Csapatverseny
6.osztály
29.hely:  Kovács Eszter, Kozel 
Csenge, Bús Patrícia, Surányi 
Kamilla
33.hely: Hőbenreich Cintia, Őz 

Zalán, Bugovics Ádám, Verpeléti 
Nándor
7. osztály
27.hely:  Simon Tamás, Kovács 
Alexandra, Tóth Vivien, Pauló 
Lili
41.hely:  Braun Rajmund, Varsa 
Botond, Farkas Anna, Czank 
Balázs

48.hely:  Kecskeméti Jenő, Laka-
tos Laura, Őz Enikő, Duffek Ákos

8.sztály
24.hely: Hajdú Szilárd, Hermann 
Hanna, Horváth Barnabás, Jancsó 
T. Lídia

43.hely: Petróczi Tamás, Sztojcsev 
Anett, Király Kitti,  Parraghy Lili
44.hely: Bíró Marcell, Gaál Marci, 
Plesovszki Nóra, Bohr Dominika
          
Bólyai Anyanyelvi Verseny
16.hely: Pauló Lili, Tóth Vivien, 
Simon Tamás, Lengyel-Széchenyi 
Dominik
         
Mikulás teremlabdarúgó verseny
I.hely: Őz Zalán, Bugovics Ádám, 
Jankovics Attila, Duffek Ákos, 

Szabó Péter
Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” 
verseny területi fordulójára jutott 
tovább
Oláh Eszter 5.b, Lehel Réka 6.b, 
Franyó János 8.a

Területi mesemondó verseny
1. osztály:  2. hely: Sárosi Bianka  
1.a
2. osztály:  2. hely: Lőrincz And-
rás  2.c
3. osztály:  2. hely: Hague Róbert   
3.a
4. osztály:  2. hely: Kovács Bo-
tond 4.b

Angol szavalóverseny
I. hely: Hague Róbert 3.a
Emléklap: Serfőző Bence 4.a
 
A félév ugyan lezárult, a ver-
senyek folytatódnak: Február 
10-én a  Kazinczy „ Szép Ma-
gyar Beszéd „ területi fordulója 
nyitja a  II. félévet.

Mindenkinek további sikeres 
szereplést kívánok.

Tóth Andrea igazgatóhelyettes

Erőpróba az I. félévben

Ismét váltottunk színházbérletet a 
Magyar Nemzeti Színházban a Kő-
rösis gyerekek számára.
Eddig két előadást néztünk meg.
Kíváncsian vártuk a körülbelül egy 
órás előadást a gyerekekkel.
 A színészek nagy odaadással ját-
szottak, a igényesek voltak. Na-
gyon fontos, hogy a gyerekek a 
színpadot mindenhonnan jól lát-
ták.
Tátott szájjal nézték az előadást. 
Az eredeti meséket kicsit átdol-
gozták. Minden mesének jó lett a 

vége, ez a fajta befejezést a kicsi-
ket nagyon megnyugtatta, tetszett 
nekik. Külön busszal mentünk, így 
az utazás kényelmes volt. 
A gyerekek életében a tanórán kí-
vüli programok fontosak, mert így 
a közösségi szellem erősödik, az 
összetartozás érzését tudjuk erősí-
teni. 
Emellett a színházlátogatás kultú-
ráját is kialakítjuk a gyerekekben.

Vargáné Hunya Katalin
Papp Tímea
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Sikeres őszön van túl a labdarúgó szakosztály 
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2015 második fele is eseménydúsan telt 
a DMTK labdarúgói számára, hiszen a 
2015-16-os idényben újra nyolc bajnok-
ságban szereplő csapatunk van, vala-
mint három korosztályunk Bozsik Tor-
nákon vett részt az ősz folyamán. 
U7-es és U9-eseink a meghívásos tornák 
mellett, a Dunaharaszti Alközpont által 
rendezett Bozsik Fesztiválokon vettek 
részt ősszel négy alkalommal, amelyek-
nek mindannyiszor a Dunaharaszti mű-
füves pálya adott otthont. 
U11-es és U13-as együtteseink szintén 
a Bozsik Programban voltak érdekel-
tek. Ők a Dunaharaszti Alközponti 
tornákon, valamint a megyei kiemelt 
tornákon szerepeltek az ősz folyamán 
öt-öt alkalommal. Az Alközponti tornák 
szintén városunkban kerültek megren-
dezésre, míg a kiemelt megmérettetések 
más-más helyszínen voltak minden al-
kalommal, de ezek közül egy ugyancsak 
Dunaharasztin zajlott le. 
U14-es és U15-ös korosztályunk idén a 
II. osztály Közép B-csoportjában sze-
repel, amely egy fokkal még erősebb a 
tavalyi bajnokságnál, így egyelőre a sze-
zon felénél a tizenkettedik, valamint a 

tizedik hely áll csapataink neve mellett. 
U17-es, valamint U19-es gárdáink szin-
tén a II. osztályban vitézkednek, csak 
ők a Közép-Nyugati csoportban. A 
többek között a Dunaújvárossal, a Sió-
fokkal, valamint az Újpesttel versenyző 
labdarúgóink a tizenegyedik (U17) és a 
tizenharmadik (U19) pozíciót foglalják 
el féltávnál. 
Öregfiúk, valamint Old Boys gárdánk a 
BLSZ III. osztályban indult idén, ahol 
az Öregfiúk a hatodik, míg az Old Boys 
az előkelő, második helyen telel. 
Második számú felnőtt együttesünk a 
Pest megyei II. osztályba kapott beso-
rolást a szezonra, ahol pillanatnyilag a 
tizenötödik pozícióban áll. 
NB III-as felnőtt csapatunk, erőn fe-
lül teljesítve, a tabella második helyét 
foglalja el, ami jelenleg feljutó helynek 
minősül, így egyelőre hasonlóan kemény 
munkával, jó eséllyel pályázhatnánk a 
másodosztályban való indulásra is. A 
Magyar Kupában is szépen menetelt 
az együttes, mert egészen a harmadik 
fordulóig jutott, (1. forduló Somogyvár 
6-2, 2. forduló Szekszárd 3-0) ahol az 
NB II-tes ZTE egy 1-0-s győzelemmel 
búcsúztatott bennünket. 
Évről évre szigorodnak a feltételek a 
harmadosztályú klubok számára, azon-
ban egyesületünk továbbra is szeretne 
megfelelni a követelmények, ezért a ta-
vasz folyamán megkezdődnek a center-
pályán az öltözőink felújításai, hogy a 
következő idénytől legyen lehetőségünk 

akár osztályt váltani, akár az NB III-
ban indulni. 
A téli felkészülési időszak már kezdetét 
vette csapatainknál, mindenki gőzerővel 
készül a tavaszi folytatásra. 
Utánpótlás együtteseink a meghívásos 
tornák mellett, futsal bajnokságokban 
indultak, hogy ne csak a száraz futás 
és kemény munka jellemezze a téli fel-
készülésüket a nagy hidegben, hanem a 
labdával is sokat találkozzanak a srácok.
Hozzájuk hasonlóan második számú fel-
nőtt gárdánk is elindult a teremtorna 
sorozatban, míg NB III-as felnőtteink a 
heti öt edzés mellett, szerdai és szombati 
edzőmérkőzésekkel hangolnak a február 
13-i idénykezdésre. 
Bízzunk benne, hogy az őszinél még 
sikeresebb tavasz elé néz a labdarú-
gó szakosztály és sok örömöt okoznak 
majd játékosaink idén is a szurkolóink-
nak, amivel tovább öregbítik városunk 
jó hírét! 

Csapó László 

Újratervezés
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Január közepén a ligeti kisposta ablakában megjelent egy kis felirat, mely 
arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a hivatalt február 1-én bezárják. A nagy 
felháborodást követően civil kezdeményezésre 20-án és 27-én is demonstrációt 
szerveztek az épület elé, hogy a ligeti kisposta, mint ennek a városrésznek 
tradicionális intézménye, tovább működhessen. A civil szerveződés mellé állt 
a körzet országgyűlési képviselője és a város képviselő testülete is. Január 
29-én a Posta képviseletében kétszemélyes bizottság érkezett a polgármesteri 
hivatalba, ahol a város vezetőivel megállapodtak arról, hogy tárgyalnak a 
kisposta további működésről.  Ez idő alatt a Postahivatal működése zavarta-
lan marad. Bízunk benne, hogy a megbeszélések eredménnyel zárulnak majd, 
és a ligeti kisposta tovább szolgálhatja a lakosság érdekeit.                 Lehel
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Köszönetnyilvánítás
Az Alsófalusi Nyugdíjas Klub nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni az egész éves támogatásért a 
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalnak, Dr. Szalay László Polgármester Úrnak, Kücsön Sándor Képvi-
selő Úrnak, a Ruff Pékség vezetőjének és a Ventona Trans Kft. vezetőjének. 

Papp Jánosné klubvezető, Mészárosné Kati klubvezető helyettes
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ekKöszönetnyilvánitás
 Magam és osztályom nevében ezúton 
szeretném kifejezni köszönetemet és 
nagyrabecsülésemet a dunaharaszti 
Tesco áruház minden dolgozójának és 
Geönczeöl Zsófia igazgatónőnek, hogy 
19 gyermek karácsonyát tették felejt-
hetetlenül boldoggá.
Példa értékű az a gesztus is, amellyel 
az áruház immár fél éve hozzájárul 
egy általános iskolai osztály életének 
és mindennapjainak szebbé tételéhez.
  Vajon hány vállalat mondhatja el még 
magáról, hogy hetente két alkalommal 

friss gyümölcsöt és péksüteményt szál-
lít pusztán egy „Köszönömért”? Vajon 
miért nem divat manapság az önzet-

len segítség? Ezekre a kérdésekre nem 
tisztem válaszolni.
Viszont reménykedem benne, hogy a 
mi példánk követőkre talál.  Egyre 
több cég veszi majd észre, hogy a leg-
jobb befektetés, ha a jövő generációit 
támogatjuk. És ha a szándék megvan, 
az adomány mértéke már nem is olyan 
fontos. Mert ahogy a mi pártfogónk 
mondja: „ A legkisebb is számít.”

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5. 
C osztálya és Tamás bácsi

Iskolánkban elindítottunk 
egy különleges programot, 
melynek a könyvek és az 
olvasás megszerettetése a 
célja. Nem titkolt szándé-
kunk, hogy ezzel is javítsuk 
a hangos olvasás minőségét 
illetve növeljük diákjaink 
szókincsét és bővítsük isme-
reteiket.
A projektünk címe: „Dobj 
el mindent és olvass!”, mely 
nagy népszerűségnek örvend 
a gyerekek körében. Ennek 
kapcsán kértük fel a Vá-
rosi Könyvtár igazgatónő-
jét, Tóth Mariannát, hogy 
tegyen lehetővé tanulóink 
számára egy bemutatóval 
összekötött könyvtárlátoga-
tást. 
Január 7-én a 2. c és 3. d osz-
tályainkat 9 órára elvittük 
az intézménybe ahol Mari-
anna néni és munkatársai 
már vártak bennünket. Elő-

ször elmesélte a gyerekeknek 
a könyvtár történetét és be-
mutatta a különböző részle-
geket, bekapcsolva azokat a 
gyerekeket akik már szüleik 
segítségével tagokká váltak. 
Az igazgatónőtől megtud-
tuk, hogy az idei évtől ön-
kormányzatunk azt a pozitív 
döntést hozta, hogy minden-
ki számára ingyenessé tette 
a könyvtári tagságot.  Ismer-
tetőt hallottunk a könyvtár-
használat fontosságáról a 
viselkedési szabályokról  és 
a kölcsönzés rendjéről.  A 
könyvtár lehetőséget biztosít 
a szabadidő hasznos eltölté-
sére, filmek nézésével, folyó-
iratok helyben olvasásával, 
kézikönyvtár használatával. 
Segítséget kapnak diákjaink 
és a felnőtt továbbtanulók a 
csendes, nyugodt környezet-
ben való felkészüléshez. 
A gyermekrészleg megkö-

zelítése során megcsodál-
hattunk egy fotókiállítást, 
mely helyi művészek képein 
keresztül mutatja be váro-
sunkat. 
A gyerekek kipróbálhatták 
Marianna néni segítségével a 
számítógépes katalógusban 
való eligazodást, továbbá 
olvasgathattak a polcokon 
található művekből. Nagy 
sikere volt a képes lexiko-
noknak, mesekönyveknek és 

a gyermekregényeknek. A 
látogatás pozitív hatásaként 
többen azóta könyvtári ta-
gokká váltak.
Köszönjük szépen ezt a lehe-
tőséget Tóth Mariannának 
és kedves munkatársainak, 
akik készséggel felajánlották 
további segítségüket az ered-
ményes együttműködésért.

   Csegeiné Kovács Erzsébet 
és Kun Anita

Rákóczisok látogatása a Dunaharaszti Városi Könyvtárban
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Az Adóreform Kft  ügyfelei  számára 
új szolgáltatást vezetünk be.
A könyvelési  adatait egy védett web-es felületen  
megfizethető áron elérhetővé tesszük.
Így a cégvezetők és megbízottjaik internet hozzáféréssel 
bárhonnan ráláthatnak a könyvelő iroda által lezárt idő-
szak könyvelési állományára. Megnézhetik és szabadon 
kilistázhatják,  akár bizonylat mélységig bevételeiket, 
költségeiket, ÁFÁ-s tételeiket,összehasonlíthatják  külön-
böző időszak adatait. 
Ajánlom e szolgáltatásunkat franchise szervezeteknek 
és több vállalkozást irányító tulajdonosoknak is, mivel e 
módszerrel az egyes vállalkozások adatai egymás mellett, 
összehasonlítható módon is megjeleníthetők.
Irodánk szolgáltatásairól, árainkról tájékozódjon honla-
punkon vagy keressen bennünket  e-mailben vagy szemé-
lyesen. 

Új szolgáltatás

Nyitvatartás H-P: 9-18-ig. SZ: 8-13-ig
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om  Tel.: 06-30/943-1557  és  06-30/388-3861
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“Vásárlóink véleménye szerint a 
környék legnagyobb arany, ezüst, 

nemesacél és Swarovski ékszerválasz-
tékával várjuk önöket üzletünkben. 
Áraink meggyőzik! Tegye boldoggá 

szeretteit, térjen be hozzánk!”

webshop: www.hibiszkuszekszer.hu
Szigetszentmiklós, Gyári út 12/b - Zálogfiók mellett

Tel.: 06-70-670-2334 
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Mi a Bűvösvölgy? Magyarország első média-
értés-oktató központja (Budapest, Hűvös-
völgyi út 95.), amelyet a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság hozott létre. A központ 
feladata, hogy megtanítsa a magyar gyere-
keknek, hogyan használják tudatosabban és 
biztonságosabban a médiát. 
 A médiaközpontban a Hunyadi iskola 
felső tagozatos diákjai 2 alkalommal vettek 
részt egész napos élményközpontú foglal-
kozásokon. Első alkalommal 2015. október 
19-én a 6.a és 6. b osztály tanulói. Második 
alkalommal pedig a 7.b, a 7.a és a 8.a osz-
tály diákjai. A résztvevő tanulók megismer-
kedtek a média hatásmechanizmusaival, mi-
közben a tudatos médiahasználat alapjait is 
elsajátíthatták. Roppant előnyös volt, hogy 
a foglalkozási napokon csak a mi intézmé-
nyünk diákjait fogadták, illetve ingyenesen 
biztosítottak autóbuszt a központba való 
eljutáshoz. 
Milyen foglalkozásokon vettünk részt? Di-
ákjaink filmet forgattak, megtapasztalták 
mi a dolga a színésznek, a rendezőnek, az 
operatőrnek, és a vágónak. A hírstúdióban 
híradórészletet készítettek és végigkövették 
egy igaz vagy akár egy valótlan információ 
hírré válásának folyamatát. A tanulásban 
mindkét helyszínen a játékos és izgalmas 
folyamatoké, az alkotó munkáé volt a fősze-

rep. Kipróbálhatták, milyen egy időjárás-je-
lentő, egy hírolvasó, egy hírszerkesztő, vagy 
egy súgógépkezelő munkája. 
A Bűvösvölgy profi hangstúdiójában talál-
koztak azokkal az eszközökkel, amelyekkel 
az igazi rádiósok is dolgoznak. Saját rá-
dióműsort készítettek, ami nagy kihívást, de 
ugyanakkor hihetetlen élményt jelentett szá-
mukra. Elkészítették egy „Csoda-termék” 
reklámfilmjét, vagyis egy olyan termékét, 
amit Bűvösvölgy saját márkajelzésével lát-
tak el. Közösen, csapatmunkában jöttek rá 
arra, hogyan hathatnak rájuk a reklámok. 
Tanulóink részt vehettek egy okoseszközök-
kel megvalósított oknyomozó játékban és ta-
lálkozhattak a legmegdöbbentőbb internetes 
trükkökkel is. Elkészíthették saját újságcím-
lapjukat, miközben a médiaközpont animá-
torai hasznos tanácsokkal látták el őket az 
újságszerkesztéssel kapcsolatban. Talán 
nem túlzás azt mondani, hogy a sok-sok ta-
pasztalat és élmény miatt fáradtan ugyan, 
de boldogan tértek haza. 
Miután nem könnyű erre a programra re-
gisztrálni és a kiválasztottak közé bekerülni, 
ezért külön szeretném megköszönni kollé-
gámnak, Gáborné Szilágyi Erzsébetnek, 
hogy mindkét alkalommal lebonyolította a 
regisztrációt, megszervezte a látogatásokat, 
felkészítette az érintett osztályokat. Továbbá 

köszönöm iskolánk tanárainak: Gábor-Csi-
csai Ildikónak, Gyuricza Csillának, Gábriné 
Dóry Krisztinának és Szathmáry Zitának, 
hogy segítettek a szervezésben, lebonyolítás-
ban, kísérésben.
    Ugyancsak Gáborné Szilágyi Erzsébet 
kolléganőm kezdeményezésére vettünk részt 
a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ 
pályázatán, melyet a központ „Én és a mé-
dia” címmel hirdetett meg. A pályázatra 
274 érvényes pályamű érkezett. A háromta-
gú zsűri összesen 20 alkotást díjazott. A zsű-
ri tagjai: Váradiné Kónya Ildikó infomédia 
szabályozási elemző, Fazekas Attila grafikus, 
Csilléry András animátor voltak. A  13-16 
éves korosztály győztese Kreisz Dorka, aki 
iskolánk volt diákja, nyereménye egy tablet 
volt. Ugyancsak a 13-16 éves korosztályban 
Csörsz Petra, 8.a osztályos tanulónk aján-
dékcsomagot kapott.
Gratulálok a pályázaton résztvevőknek, és a 
nyerteseknek! 
Bűvösvölgyről bővebb információ: http://
buvosvolgy.hu 
(Újabb regisztráció: 2016. február 2-án reg-
gel 8 órától az online regisztrációs felületen, 
ahol a 2016. április 11-től május 27-ig tartó 
időszak foglalkozásaira jelentkezhetnek az 
érdeklődők.)
  Vighné Bacsó Mónika igh.

Bűvösvölgyben jártunk

A Bolyai Matematika Csapatverseny 
középiskolai tanárok kezdeményezésé-
re, először 2004 őszén került megren-
dezésre Budapest I-II-III. kerületében, 
5-8. osztályos diákok évfolyamonként 
szerveződő 4 fős csapatai számára. A 
következő években a főváros további 
körzetei és vidéki megyék, valamint 
a 3-4. osztályosok is csatlakoztak. A 
2015/2016. tanévben a versenyt az 
egész ország, valamint a határon túli 
Kovászna, Hargita, Bihar és Kolozs 
megye területén hirdették meg, a 3-8. 
osztályos tanulók évfolyamonkénti 4 
fős csapatainak, megyei/körzeti írás-
beli forduló, majd Kárpát-medencei 
írásbeli és szóbeli döntő formájában. 

Az idei tanévben a megyei írásbeli 
fordulóba összesen 17 csapatunk 
nevezett, így az Alsónémedin meg-
rendezett versenyen összesen 68 diá-
kunk vett részt. Az évfolyamonkénti 
legjobb teljesítmények:

3. évfolyam – 51 csapat közül:
11. hely: Kis Matematikusok -  Ritz 
Júlia, Kovács Maja, Fitori Zsófia, No-
vota Panni 113 pont (9) Felkészítő: 
Kaltenecker Antalné
17. hely: Kisasszonykák - Vaskó Dóra, 
Takács Flóra, Gyuricza Sára, Vigh 
Anna Mira 101 pont (6) Felkészítő: 
Tóth Ilona
4. évfolyam – 65 csapat közül:

20. hely: Kurázsi - Kondor Zalán, 
Kőszegi Zsombor, Márkus Mánuel, 
Pozsgai Csanád 103 pont (5) Felké-
szítő: Kmety Ilona
5. évfolyam – 84 csapat közül:
6. hely: HNNG - Hégely Ábel, Né-
meth Ákos, Németh Anna Eliza, 
Gulyás Domonkos 143 pont (16) Fel-
készítő: Kaltenecker Anita
21. hely: 5.c - Csapi Zsombor, Nemes 
Anna Réka, Szabó Renáta, Rétfalu-
si Krisztián 126 pont (16) Felkészítő: 
Zrínyi Rozália
6. évfolyam – 82 csapat közül:
24. hely: 6.a - Markovics Vivien, Ud-
vardi Réka, Vaskó Zsófia, Tóth Máté 
120 pont (14)

Felkészítő: Bella Lehelné Erika
7. évfolyam – 53 csapat közül:
3. hely: 7.a -Török Lilla, Gráf Ádám,  
Hegedűs Andor, Kovács Marcell 117 
pont (0)
Felkészítő: Bella Lehelné Erika
8. évfolyam – 45 csapat közül:
13. hely: 8.a - Csörsz Petra, Hackspa-
cher Boglárka, Kada Norbert, Gás-
pár Virginia 91 pont (8)
Felkészítő: Zrínyi Rozália

Az elért eredményekre méltán büsz-
kék lehetünk. Gratulálok a diákoknak 
és a felkészítő kollégáknak egyaránt!

Vighné Bacsó Mónika igh.

Eredményeink a Bolyai Matematika Csapatversenyen
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A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola könyvtára az alsó tagozat épületén belül új, na-
gyobb, terembe költözött. Ezt a régóta várt költözködést a Tagintézmény megnyitása tette lehetővé: megüresedett egy 
könyvtári célokra alkalmasabb tanterem. A tágasabb könyvtárszoba már nemcsak könyvválogatásra, kölcsönzésre ad 
lehetőséget, hanem arra is, hogy egyszerre 20-25 gyerek is asztalnál ülve tudjon olvasni, tanulni, beszélgetni. Végre a 
könyvtári órák is helyben lesznek megtarthatók, így már „testközelből” ismerkedhetnek a tanulók a könyvtár részeivel, 
elrendezésével. Az iskola alapítványának köszönhetően a terem méreteinek megfelelő új, tágas polcok is beszerelésre 
kerültek, így csökkentve a polcok zsúfoltságát illetve várva újabb könyvek beszerzését. A kibővült, megszépült iskola-
könyvtár várja régi és új olvasóit!

Inczéné Molnár Ágnes iskolakönyvtáros

Könyvtár – új köntösben

 Január 22-e a magyar kultúra napja. 
Ebből az alkalomból a humán és mű-
vészet munkaközösség témahetet szer-
vezett iskolánk felső tagozatos diákjai 
számára. A január 18-tól január 22-ig 
tartó időszak alatt a gyerekek számos 
érdekes programon vehettek részt.   
   Január 18-án délelőtt a 7. évfolyamos 
tanulók tanórai keretben rádiós meg-
emlékezést tartottak, melynek során 
valamennyien elszavalták a Himnuszt.  
Ezen a napon délután pedig játékos 
történelmi vetélkedőt szerveztünk. 
Erre előzetesen osztályonként 4 fő je-
lentkezését vártuk. Vegyes csapatokat 
alakítottunk ki, ezzel is elősegítve az 
egyenlő esélyeket. A csapatok menet-
levél segítségével forgószínpad szerűen 
vándoroltak állomásról állomásra. Az 
egyes helyszíneken játékos feladatokat 
kellett megoldaniuk, melyek a Hunya-
diak korához kapcsolódtak, tekintettel 
arra, hogy iskolánkban a 2015/2016-
os tanév a „Hunyadiak szellemében” 
zajlik. Volt célba dobás, erőpróba, 
címerkészítés, totó, képkirakó és még 
sok érdekes feladat. A közel másfél 
órás program nagyon jó hangulatban 
telt, valamennyi résztvevő hunyadis 
kitűzőt kapott, valamint a játék élmé-
nyével térhetett haza. Az első három 
helyezett csapat minden tagja könyv-
jutalomban részesült. 
Január 20-án 14 órai kezdettel interak-
tív író olvasó találkozót szerveztünk, 

melyen Varró Dániel József Attila 
díjas költő, műfordító, illetve gyer-
mekkönyveinek illusztrátora Maros 
Krisztina volt a vendégünk. A felső 
tagozatos diákokat osztályonként 2-3 
fő képviselte a programon. Varró Dá-
niel elsősorban Akinek a lába hatos, 
illetve Akinek a foga kijött című köny-
veiből tartott felolvasást saját élmé-
nyeivel fűszerezve. Nagyon közvetlen, 
jó hangulat alakult ki, mely alkalmat 
adott arra, hogy tanulóink kérdéseiket 
feltegyék a meghívott vendégeknek. A 
délután gyorsan elröppent, a gyerekek 
szívesen maradtak volna még, sokak 
számára ez volt az első olyan rendez-
vény, ahol kortárs íróval ismerkedhet-
tek meg.
Január 22-én került sor a témahét 
záró rendezvényére, a Városi Népdalé-
neklési Versenyre. Népdalaink szerves 
részét képezik a kultúránknak, a régi 
paraszti világ szokásait, hitvilágát, 
szerelmeit, örömeit és bánatát örökítik 
meg. Kodály szerint: A kultúrát nem 
lehet örökölni. Az elődök kultúrája 
egykettőre elpárolog, ha minden nem-
zedék újra meg újra meg nem szerzi 
magának. Kodály szavain felbuzdulva 
immár harmadszor hirdetjük meg a 
népdaléneklési versenyt, az általános 
iskolás korú gyermekeknek, 6 kategó-
riában (1-8 osztály). Örömmel láttuk 
vendégül a jelentkező iskolák előselej-
tező után megmérettetésre váró gyer-

mekeit. A kis énekeseket szakmai zsű-
ri hallgatta meg: Szabóki Tünde, az 
Operaház magánénekese, Artis Just és 
Liszt díjas művésznő, Márton Ágnes 
énekművész, Kórik Borbála, a Baktay 
Ervin Gimnázium tanára, a Baktay 
Diákszínpad vezetője és Hajdu Zsolt, 
városunk Oktatási, Művelődési és 
Sportbizottságának elnöke, a Kossuth 
Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese. 
A verseny szünetében a Villő Nép-
tánccsoport lépett fel, Vajda Rozália 
és Vajda Levente (Táncpedagógiai 
Nívódíj) vezetésével, majd a Mese 
Óvoda Tulipán Néptánccsoportja, Si-
roki Katalin irányításával. A zsűri el-
nök értékelése után szép ajándékokat 
vehettek át a győztesek, de reméljük 
maradandó élménnyel gazdagodott 
mindenki, aki velünk tartott.
   Bár a témahetet lezártuk, a magyar 
kultúra napjához kapcsolódóan még 
vár ránk egy program. Ez pedig a házi 
Kazinczy verseny lesz, mellyel a terü-
leti versenyre készülünk fel.
  Ezúton is szeretném megköszöni a  
humán és művészet munkaközösség-
nek, illetve valamennyi kollégámnak 
az aktív, lelkes és áldozatkész munká-
ját, mellyel hozzájárultak a témahét 
színvonalas szervezéséhez és lebonyo-
lításához.

Molnár Zsanett
munkaközösség-vezető

Magyar kultúra hete a Hunyadiban
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Ingyenes ruhaosztás és ruha-átvétel február 12-én és február 19-én (pénteki napokon), 
16.30-18.00 óráig a karitász-boltban lesz (a Fő út 73-ban, a Szent István Főplébánia 
mellett).                                    Szeretettel várjuk az érdeklődőket: Szent Erzsébet Karitász
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Hirdetésfelvétel:
 
harasztilap@gmail.com 

telefon: +36 30 336 1417

egész oldal: 100 000 Ft+Áfa, 
1/2  60 000 Ft + Áfa
1/4 30 000 Ft + Áfa
1/8 15 000 Ft + Áfa
                       
A késve küldött anyagokat 
nem tudjuk megjelentetni!

Újszülöttek 
2015. december-
hónapban
Lengyel Viktória          12.01
Lemes Rikárdó         12.05
Tkacsik Levente Krisztián   12.07
Balasi Bíborka          12.31
Décsi Mira          12.25
Décsi Zalán           12.25
Kuhajda – Werle Szófia     12.04
Hermann Dávid          12.26
Füredi Bátor Gergely        12.08
Papp Domonkos         12.01
Füzesi Felícia                  12.21
Jakab Tamara          12.21
Schmidt Patrik          12.22
Szaksz Olívia          12.06
Kovács – Almási  Benedek   12.19

2015. december 
elhunytak neve 
és életkora

Boré Sándorné  élt 94 évet

Bujáki Istvánné élt 70 évet

Bukovszki Istvánné élt 80 évet

Brosch Zoltán Lajosné élt 71 évet

Deli Mátyásné élt 75 évet

Györfy Gyuláné élt 87 évet

Fajta Györgyné élt 94 évet

Farkas  Géza élt 67 évet

Hameld György élt 55 évet

Herczeg Istvánné élt 89 évet

id. Heil Ádám élt 84 évet

Jakab János éltm 59 évet

Kis Jánosné élt 86 évet

Lukács Béláné élt 87 évet

Mészáros Lajosné élt 83 évet

Mézes Tibor Mátyás élt 67 évet

Privigyei Lajosné élt 68 évet

Spény Gábor Lászlóné  élt 90 évet

Vadász István élt 72 évet 

Weinhardt Ignácné élt  92 évet

Közélet Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18 
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2. 
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346 
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13 
Vasárnap: zárva

LIGET GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69. 
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-Szombat: 8.00-21.00

Mentők
RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004

SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁL-
LOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13. 
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT 
KÖZHASZNÚ KFT.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni 
kell; a beszélgetések hangrögzítésre 
kerülnek.)

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

Ügyeleti idő: 
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig 
Hétvégén és munkaszüneti napon: 
éjjel-nappal
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A 21. századi munkaerőpiacon a digitá-
lis írástudás kulcskompetenciának számít. 
Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége 
(IVSZ) által idén publikált felmérése sze-
rint azonban sok diák Magyarországon nem 
rendelkezik azzal a tudásszinttel, amellyel 
képes volna helytállni a digitális munkahe-
lyeken, pedig a tanulmány szerint néhány 
éven belül nem lesz olyan állás, amelynél 
nélkülözhető lenne a digitális írástudás. Az 
informatikusok és a programozók továbbra 
is hiányszakmák Magyarországon. 
A harmadik alkalommal meghirdetett 
Kódolás Órája nemzetközi kezdeménye-
zés arra hívja fel a pedagógusok és a szü-
lők figyelmét, hogy egy hét leforgása alatt 
szánjanak legalább egy órát a programozás 
alapjainak megismerésére és a gyermekek-

kel való megismertetésére. A Kódolás Órája 
eseménysorozat idén a december 7-től 13-ig 
tartó időszakban valósult meg. A Microsoft 
ebben az időszakban, a Code.org civilszer-
vezettel együttműködve rendezvénysoroza-
tot indított az egész világon, hogy ezzel is 
népszerűsítse a kódolást a fiatalok körében. 
A kampány célja az volt, hogy bemutassák: 
bárki, bárhol, bármikor, 1 és 100 év között 
bármilyen előképzettség nélkül elkezdheti a 
kódolást. A Kódolás Órája egy 1 órás be-
vezetés a számítástechnika tudományának 
alapjaiba, célja, hogy eloszlassa a kód ho-
mályát, és megmutassa: mindenki megta-
nulhatja az alapokat.
Ehhez az akcióhoz csatlakozott a Dunaha-
raszti Hunyadi János Német Nemzetiségi 
Általános Iskola is. December 11-én közel 

160 diákunk sajátította el a kódolás „tudo-
mányát” volt diákunk, Kun Szabolcs veze-
tésével. Szabolcs igazán hiteles szakember-
nek bizonyult annál is inkább, mert jelenleg 
a Neumann János Számítástechnikai Szak-
középiskola tanulója, valamint a Microsoft 
Magyarország Diák Nagykövete.
Reggel 8-tól délután 15 óráig az egymást kö-
vető tanulócsoportok 1-1 órát foglalkoztak a 
témával. Roppant figyelemfelkeltő volt szá-
mukra a játékfejlesztések bemutatása, lelke-
sítette őket a kipróbálás és külön örültek a 
foglalkozás végi kvízjátéknak. 
Ezúton köszönöm Kun Szabolcsnak az ak-
ciónap lebonyolítását, a hasznos ismeretek 
átadását, a tanulók lelkesítését!

Vighné Bacsó Mónika igh.

Mi is kódoltunk!

Szivárvány Bábcsoport
Iskolánkban 2. éve működik a "Szivár-
vány" bábcsoport. Vezetője Fejes József-
né, Erzsi néni. A 2.a osztályosok lelke-
sedéssel kezdték elsajátítani a bábozás 
rejtelmeit. Jelentős a változás a szereplő 
gyerekeknél. A kifejezőkészségük fejlő-
dött, jobb a szövegértésük, beszédük 
bátrabbá vált, magabiztosabbak lettek, 
hatékonyabban tanulnak szöveget és az 
együtt töltött időben a jókedv érezhető. 
A sok gyakorlás, tanulás, próba, föllépé-
sek egy összetartó közösséggé formálta 
őket és a támogató szüleiket.
Előadásainkkal a városban nagy sikereket 
értünk el. Sok helyen kaptunk lehetőséget 
föllépésre, széles körben ismerhették meg 

a bábcsoport munkáját. A különböző in-
tézmények bábelőadásaira egész családok 
kísérték el a szereplő gyerekeket. Így meg-
ismerték a szülők is a művelődési helyszí-
neket a báb kapcsán, melyeket eddig még 
nem látogattak (Sváb tájház, József Atti-
la Művelődési Ház, Laffert Kúria, Refor-
mátus templom). 2014. december 20-án a 
Tájházban, 2015. június 20-án a Múzeu-
mok Éjszakáján a Laffert Kúriában kép-
viseltük iskolánkat. 2015. decemberében 
6 helyszínen tekinthették meg az érdeklő-
dők műsorunkat. Az óvodás gyerekeknek, 
a nyugdíjasoknak, az iskolás társaiknak 
és a református istentiszteleten bemuta-
tott előadásainknak a sikere, a régi ha-

gyományok fölidézése bizonyítja, hogy a 
csoport jó úton jár. 
Erzsi néni gondolt egy nagyot és bene-
vezett egy bábversenyre a csoporttal: 
"Csillagozni készülünk király udvarába..." 
SzékelyKapuk-ZöldKapuk Nemzetközi 
Ökocivilizációs Játékok.
Az iskolavezetés részéről maximális támo-
gatást kaptunk, amit ezúton is köszönünk 
és továbbra is számítunk Erzsi néni segít-
ségére.

Szabóné Kovács Éva ofő
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Barátság
"... kevesen értik e szót. A barát-
ság olyan, mint az anyai, a test-
véri, az örök, a megálmodott, a 
várva várt szeretet. Nem szerelem 
búvik a szeretet álcája mögé. Tisz-
ta, sose követelőző, ezért örökké 
tartó. A barátság erősebb kapocs, 
mint a szerelem; értékes és szent. 
Számomra mindennél fontosabb. 
A barát, akiben csalódunk, örökre 
leszerepelt, emléke kitörölhető. Ha 
a barátság áldását élvezzük, szent 
feladatunk, hogy betartsuk előírá-
sait, bármi történjen. Jó barátnak 
lenni nem egyszerű feladat. Néha 
emberfeletti erőfeszítéseket igé-
nyel a szabályok betartása. De a 
barátság a legfontosabb kapcsolat 
két ember között; tartósabb, mint 
a szerelem. Az egyik szerelmet 
könnyen pótolhatja a másik. De 
a baráti kézszorítás olyan fogada-
lom, amely többé nem feledhető."

Marlene Dietrich

Naphosszat a boltban sorakozom társaimmal együtt, hogy vásárláskor engem is 
kérjenek a cipő mellé. Cipősdoboz vagyok. Ha nem kellek, akkor laposra összenyom-
nak és kidobnak a szemétbe. Értéktelenné válok. De azt beszélik a társaim, hogy így 
karácsony környékén sokkal kevesebb cipősdobozt dobnak ki a szemétbe, mintha 
lenne egy időszak, amikor fontossá válunk. Így történ velem is. Egy hűvös őszi napon 
az üzletben valaki ezt mondta: „Igen, kérem a dobozt is a cipőhöz.” Izgalommal 
vártam, vajon hova kerülök. Egy kislány csodaszép alkalmi cipőjét hordoztam, amit 
amikor megkapott táncra perdült örömében: De szép cipő! Köszönöm anyu! 
Ismét mérlegre került a sorsom, vajon tovább élhetek, vagy megyek a szelektív pa-
pírhulladék gyűjtőbe? – „A dobozzal mi legyen? ” – kérdezték. – ”Ne dobjuk ki, jó 
lesz az még talán valamire! ” 
Elmúlt az új élmény varázsa, és én lassan egyre távolabb, sötétebb és eldugottabb 
helyekre kerültem. Az előszobából, a lépcső alá, később a spejz ajtó mögé, aztán 
egyre beljebb és beljebb. Jó okom volt félni attól, hogy a következő rendrakáskor 
mégiscsak a kukában kötök ki. Egyszer csak hangot hallottam! „Mit szólnál anya, 
ha mi is részt vennénk benne? Az iskolában gyűjtik az ajándékokat rászoruló gyere-
kek részére és cipősdobozba csomagolják. Készíthetek én is valakinek egyet? Annyi 
szép játékot, finom édességet tudnék beletenni! – Nagyon jó ötlet! Csináljunk egyet!” 
– mondta anya. „De van cipősdobozunk? – Igen, mintha lenne a spejz valamelyik 
elrejtett zugában.”
Fényt láttam és lázas keresgélést. Igen, engem keresnek! Szükség van rám, de jó 
lesz! Megtaláltak, leporoltak, felöltöztettek ünneplő ruhába. Csak csillogott rajtam a 
szép karácsonyi csomagoló papír. Kis gazdám a legmélyebb szeretettel rendezgette 
el bennem a szép képeskönyvet, játékokat, édességet és azt a vicces rénszarvasos 
zoknit, amit anyával együtt vettek. Rám tették a fedelet és átkötöttek szép szalaggal. 
Majd egy címkét simítottak a hátamra a következő felirattal: Boldog karácsonyt 
kíván: Emili egy 7-10 éves lány részére.
Elvittek reggel Emilivel együtt a Kőrösi Cs. S. Általános Iskolába, ahol több, mint 
kétszáz hasonló gyönyörű doboz várt rám. Időnként rakosgattak, aztán egy néni 
felnyitott, belém pillantott, hogy megnézze, mi van bennem, majd azt mondta: ”De 
szép doboz! Minden rendben vele, mehet a többihez.”  Hetekig vártuk izgalommal 
telve, mi történik majd velünk. Egyben biztosak voltunk, valami nagyon jó!
Elérkezett a december 21-e. Sosem felejtem el ezt a napot. A feldíszített tornaterem-
be sok-sok gyerek érkezett az átadó ünnepségre. Dalokat énekeltek a karácsonyról 
és a táblarajzos fő üzenet az volt, hogy Jézus nem maradt kisbaba, hanem azért 
jött el a földre, hogy felnőjön, és helyettük meghaljon a kereszten. Feltámadt, ma is 
él és most ünnepelhetjük Jézus szülinapját. Mert Ő is egy ajándék. Eljött a várva 
várt pillanat, amikor megkapott az a szeplős kislány és nagyon örült nekem. „Még 
a dobozát is megtartom, olyan szép!” – mondta mosolyogva! Életem egyik legbol-
dogabb estéje volt ez.
Betöltöttem a küldetésem. Boldog vagyok, mert akié vagyok, az értékesnek tart. És 
minden ember is egy ajándék, akár rászoruló, akár nem. Értékes kincs a Teremtője 
szemében, aki megalkotta.
Kívánjuk, hogy 2016-ban tapasztald meg, hogy értékes vagy, mert téged is szeret a 
szülinapos: Jézus
Mint a Baptista Szeretetszolgálat önkéntese szeretném megköszönni a 2015-ös CI-
PŐSDOBOZ AKCIÓBAN nyújtott segítségét: az Önkormányzatnak, a Kőrösi Cs. 
S. Ált. Iskolának, a Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Védőnői Szolgálatnak, és minden-
kinek, aki készített cipősdobozt, vagy segített a gyűjtésben!
Szeretettel: Gergely Tamásné Krisztina –TEÉRTED Keresztény Misszió Dunaha-
raszti – www.teerted.hu

Egy CIPŐSDOBOZ naplója
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KÖZMEGHALLGATÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetési rendelet elfogadását megelőzően KÖZMEGHALLGATÁST 

tart, melyre tisztelettel meghív minden érdeklődő lakost.

A Közmeghallgatás időpontja: 
2016. február 22-én 18 óra.

Helye: Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház.
(2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u.2.)


